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  أحدث المعلومات وخطة العمل : التقييم
  ٢٠١٧- ٢٠١٦المقترحة للفترة 

  
  

   
وتتطلـب  ١وافق المجلس التنفيذي في دورته الحادية والثالثين بعد المائة على سياسة التقيـيم فـي المنظمـة. -١

هذه السياسة أن ترفع األمانة تقريرًا سـنويًا عـن التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذ أنشـطة التقيـيم إلـى المجلـس التنفيـذي. وفـي 
ســوف ُيعــرض علــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه التاســعة والثالثــين بعــد المائــة فــي أيــار/  حــين أن التقريــر الســنوي

، فــــــإن التقريــــــر الحــــــالي يقــــــدم ملخصــــــًا ألحــــــدث المعلومــــــات وخطــــــة العمــــــل المقترحــــــة للتقيــــــيم فــــــي ٢٠١٦ مــــــايو
  .٢٠١٧-٢٠١٦ الثنائية

  
  أحدث المعلومات عن التقدم الُمحرز

  
تعزيز التقييم والتعلم المؤسسي عنصـرًا بـالغ األهميـة فـي عمليـة إصـالح المنظمـة الجاريـة. ويواصـل  مازال -٢

رض علـى لجنـة البرنـامج والميزانيـة الـذي ُعـ ٢فـي المنظمـة الـتعلم المؤسسـيمكتب التقييم تنفيذ إطار تعزيز التقيـيم و 
ويتضــمن اإلطــار ســتة مجــاالت رئيســية للعمــل، واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي فــي اجتماعــه الحــادي والعشــرين. 

طـة عمـل التقيـيم ونطاقـه وطرائقـه؛ خئة مواتية ونظام لتصريف الشؤون؛ القـدرة علـى التقيـيم والمـوارد؛ وهي: تهيئة بي
  التواصل بشأن أعمال التقييم.؛ التعلم المؤسسيالتقييم واستجابة اإلدارة لها؛  توصيات عملية

  
أساســًا لعمــل التقيــيم الجــاري. وقــد ُأجــري تقيــيم وجــود  ٢٠١٥٣-٢٠١٤ثنائيــة ووفــرت خطــة عمــل التقيــيم لل -٣

 ٢٠١٥ذات األولويــة، فــي النصــف الثــاني مــن عــام  التقييمــات المؤسســيةالمنظمــة فــي البلــدان، الــذي كــان مــن بــين 
طـري. واستهدف تقدير مسـاهمة األمانـة فـي تقـديم الحصـائل علـى صـعيد المنظمـة وبلـوغ األهـداف علـى الصـعيد القُ 

وقد ُأجري التقييم بمعرفة فريق تقييم خارجي، وحظى بمشـاركة واسـعة النطـاق مـن جانـب جميـع أصـحاب المصـلحة 
الخــــارجيين والــــداخليين الرئيســــيين فــــي المنظمــــة، بمــــا ذلــــك الــــدول األعضــــاء، والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة الدوليــــة 

م يتكـــون مـــن أصـــحاب المصـــلحة الـــداخليين الرئيســـية، والمجتمـــع المـــدني. وقـــد عمـــل فريـــق مخصـــص إلدارة التقيـــي
الرئيسيين، مع مكتب التقييم للمضي قدمًا بالتقييم. ومن المتوقع أن يتاح التقرير الختامي بشأن التقييم علـى الموقـع 

  .٢٠١٦يم في كانون الثاني/ يناير اإللكتروني لمكتب التقي
  

                                                           
  ).٢٠١٢) (١(١٣١م تالمقرر اإلجرائي    ١
  :متاح على الرابط التالي   ٢
 http://who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation-organizational-learning.pdf?ua=1 ) ــــــــــم ت

  ).٢٠١٥أبريل / نيسان ١٥االطالع في 
الوثيقــة ( ٢انظــر المحاضــر المــوجزة للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الخامســة والثالثــين بعــد المائــة، الجلســة الثانيــة، الفــرع    ٣
  .)باإلنكليزية( )١/سجالت /١٣٥/٢٠١٤ت  م
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. ٢٠١٦ه فريق خارجي للتقييم، في بداية عام م تقييم أثر منشورات المنظمة الذي أجراومن المتوقع أن يقدَّ  -٤
ويتعــاون فريــق مخصــص إلدارة التقيــيم أيضــًا يتكــون مــن أصــحاب المصــلحة الــداخليين، مــع مكتــب التقيــيم للمضــي 
قــدمًا بهــذا العمــل. ويهــدف التقيــيم إلــى بحــث مــا يلــي: مــدى وصــول منشــورات المنظمــة إلــى الجمــاهير المســتهدفة، 

ى وصولها، والسبب الذي يقف وراء هـذه الثغـرات؛ والفائـدة المتصـورة لمنشـورات المنظمـة؛ والثغرات الرئيسية في مد
ومــدى اســتخدام منشــورات المنظمــة كمراجــع وكمصــادر رســمية للمعلومــات فــي صــنع القــرار فــي الســياقات الســريرية 

نظمــة بشــأن المنشــورات والســياقات المتعلقــة بالصــحة العموميــة ورســم السياســات؛ ومــدى االلتــزام بتنفيــذ سياســات الم
  وتأثير ذلك على منشورات المنظمة. 

  
، تمثـل أحـد محـاور التركيـز الرئيسـية لعمـل مكتـب التقيـيم، فـي دعـم عمـل الفريـق المعنـي ٢٠١٥وفي عـام  -٥

مــد خــالل الــدورة االســتثنائية للمجلــس ، الــذي اعتُ EBSS3.R1بــالتقييم المبــدئي لإليبــوال الــذي ُأنشــئ اســتجابة للقــرار 
. وقــدم الفريــق تقريــره األول فــي جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين، ٢٠١٥ي فــي كــانون الثــاني/ ينــاير التنفيــذ

. ووفـرت ٢٠١٥. وصدر رد األمانة على تقرير الفريق فـي آب/ أغسـطس ٢٠١٥وتقريره الختامي في تموز/ يوليو 
لمســـتوى المعنـــي باالســـتجابة العالميـــة توصـــيات هـــذا الفريـــق المزيـــد مـــن المعلومـــات لتوجيـــه عمـــل الفريـــق الرفيـــع ا

لألزمـــات الصـــحية التـــابع لألمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة، ومـــداوالت لجنـــة المراجعـــة المعنيـــة بـــدور اللـــوائح الصـــحية 
ـــابع للمـــدير العـــام والمعنـــي ٢٠٠٥( الدوليـــة ) فـــي مواجهـــة فاشـــية اإليبـــوال واالســـتجابة لهـــا، والفريـــق االستشـــاري الت

فــي الفاشــيات والطــوارئ ذات العواقــب الصــحية واإلنســانية. كمــا يعكــف مكتــب التقيــيم علــى بإصــالح عمــل المنظمــة 
تجميـــع العبـــر المستخلصـــة والتوصـــيات الناشـــئة عـــن مختلـــف عمليـــات التقيـــيم واالســـتعراض األخـــرى التـــي تناولـــت 

  .اإليبوالاالستجابة لفاشية مرض فيروس 
  
منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة العالميــة واســُتكمل تقيــيم المشــروع والصــندوق المشــتركين بــين  -٦

ونــوقش التقريــر الختــامي فــي الــدورة الثامنــة والثالثــين لهيئــة الدســتور  ١لتعزيــز المشــاركة فــي هيئــة الدســتور الغــذائي
. وتـــولى المســـؤول عـــن الصـــندوق االئتمـــاني لهيئـــة الدســـتور الغـــذائي فـــي أمانـــة ٢٠١٥الغـــذائي فـــي تمـــوز/ يوليـــو 

عنـــي المنظمـــة إدارة التقيـــيم، كمـــا قـــام الفريـــق االستشـــاري لمنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة الم
بالصندوق االستئماني بالعمل بوصفه الفريق المتخصص في إدارة التقييم، مع اضطالع مكتب التقييم بتقديم الـدعم 

  التقني وضمان الجودة. 
  
وقـــد شـــارك مكتـــب التقيـــيم كـــذلك فـــي تقيـــيم شـــامل لالســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة  -٧

  ). وتعـــــــرض الوثيقـــــــة ٢٠١٥(١٨-٦٨ع  ص  جالقـــــــرار  يتماشـــــــى مـــــــعبمـــــــا العموميـــــــة واالبتكـــــــار والملكيـــــــة الفكريـــــــة 
  العمل الجاري بشأن هذا التقييم. ١٣٨/٣٨م ت
  
ويقــدم مكتــب التقيــيم كــذلك الــدعم إلــى عــدد مــن عمليــات التقيــيم األخــرى أو يشــارك فــي إدارتهــا، ســواًء فــي  -٨

لشــراكة األمــم المتحــدة للقضــاء  المنظمــة أو بالتعــاون مــع شــركاء آخــرين. ويشــمل هــذا التعــاون إجــراء تقيــيم خــارجي
على الجـوع ونقـص التغذيـة لـدى األطفـال، بتكليـف مـن مكتـب التقيـيم التـابع لبرنـامج األغذيـة العـالمي، مـع مشـاركة 
المنظمة كعضو فـي الفريـق المعنـي بـإدارة التقيـيم. وقـد ُعـرض التقريـر الختـامي لهـذا التقيـيم علـى المجلـس التنفيـذي 

  .٢٠١٥ي في تشرين الثاني/ نوفمبر لبرنامج األغذية العالم
  
وتشــارك المنظمــة مشــاركة قويــة فــي فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بــالتقييم وتشــارك بنشــاط فــي فريــق رؤســاء  -٩

  أفرقة التقييم وأفرقة العمل المختلفة التابعة له.
                                                           

١   .http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/cac38_18_add3e.pdf?ua=1   
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  ٢٠١٧-٢٠١٦خطة عمل التقييم المقترحة للثنائية 
  

خطة عمل ثنائية السنوات للتقييم على نطاق المنظمة كجزء تنص سياسة التقييم على أن المنظمة ستضع  -١٠
ز من دورة التخطيط والميزنة للمنظمة. وتكفل خطة العمـل الثنائيـة السـنوات المسـاءلة ومراقبـة األداء والنتـائج، وتعـزّ 

  على نحو تسترشد به السياسات والقرارات التشغيلية. المؤسسيالتعلم 
  

التقييمات المؤسسية/ المركزية والتقييمات الالمركزية  ٢٠١٧-٢٠١٦للثنائية وتشمل خطة العمل المقترحة  -١١
ها، وقد ُوضـعت بالتشـاور مـع الـزمالء مـن كبـار المـوظفين علـى صـعيد المنظمـة، والسـيما فيمـا يتعلـق ؤ إجراقّرر المُ 

جــال المراقبــة خــالل بالتقييمـات الالمركزيــة. وقــد نوقشــت خطــة العمــل مــع لجنـة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي م
  . ٢٠١٥اجتماعها الذي انعقد في تشرين األول/ أكتوبر 

  
وفي هـذا الصـدد، سـيتولى مكتـب التقيـيم إدارة التقييمـات المؤسسـية/ المركزيـة أو التكليـف بهـا أو إجراءهـا،  -١٢

ييمـات المواضـيعية، وسوف تشمل التقييمات المتعلقة بأولويات القيادة في برنـامج العمـل العـام، وتقيـيم البـرامج، والتق
 ٢٠١٥والتقييمات الخاصة بالمكاتب المحددة. وهناك عدد من التقييمات الُمرّحلة تتضمن تلـك التـي بـدأت فـي عـام 

. وفضـــًال عـــن ذلـــك، فـــإن العمـــل اإلضـــافي الـــذي أوجـــده الفريـــق المعنـــي بـــالتقييم ٢٠١٦ر إنجازهـــا فـــي عـــام قـــرّ والمُ 
ن التقييمــات التــي اشــتملت عليهــا خطــة عمــل التقيــيم المعتمــدة للثنائيــة المبــدئي لإليبــوال، أســفر عــن إرجــاء ثالثــة مــ

لثالثــة مــن تقيــيم المرحلــة ا -القيــادة واإلدارة فــي المنظمــة  :، أال وهــي٢٠١٧-٢٠١٦إلــى الثنائيــة  ٢٠١٥-٢٠١٤
مــــة فــــي المنظ المؤسســــيتنفيــــذ سياســــة التقيــــيم للمنظمــــة وٕاطــــار العمــــل لتعزيــــز التقيــــيم والــــتعلم إصــــالح المنظمــــة؛ 

تقييم استخدام الموظفين المهنيـين الـوطنيين علـى الصـعيد ألمم المتحدة المعني بالتقييم)؛ (استعراض األقران لفريق ا
  الُقطري 

  
وستكون إدارة التقييمات الالمركزية المقترحة في خطـة العمـل الثنائيـة السـنوات أو التكليـف بهـا أو إجراؤهـا  -١٣

خارج نطاق مكتب التقييم المركزي، أي أن الدوائر التابعة للمقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والمكاتب الُقطريـة هـي 
ضيعية في معظمها. وفي هذه الحالة سيتولى مكتـب التقيـيم التي ستتولى أمرها، وستتألف من تقييمات برمجية وموا

المركـــزي ضـــمان الجـــودة والـــدعم التقنـــي. وســـيتحقق االتســـاق والمواءمـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة عـــن طريـــق االلتـــزام 
  ومن خالل شبكة التقييم العالمية. ١كتّيب المنظمة عن ممارسات التقييمباإلرشادات الواردة في 

  
تـــنص عليهـــا خطـــة العمـــل الثنائيـــة الســـنوات واحـــدًا أو أكثـــر مـــن معـــايير االختيـــار  وتلبـــي التقييمـــات التـــي -١٤

   .المحددة في سياسة التقييم، وهي: مطالب المنظمة، واألهمية بالنسبة إلى المنظمة، والفائدة بالنسبة إلى المنظمة
  

  ا:التقييمات المؤسسية التي سيتولى مكتب التقييم التكليف بها أو إدارتها أو إجراءه
  

فـي مـزيج مـن التقييمـات  ٢٠١٧-٢٠١٦ر إجراؤهـا فـي الثنائيـة قرّ تتمثل التقييمات المؤسسية/ المركزية المُ  -١٥
  ومجموعة من التقييمات الجديدة.  ٢٠١٥-٢٠١٤الُمرّحلة من خطة عمل التقييم للثنائية 

  
  ر اســــــتمرارها فــــــي الثنائيــــــة قــــــرّ والمُ  ٢٠١٥وتتضــــــمن التقييمــــــات الُمرّحلــــــة تلــــــك التــــــي بــــــدأت فــــــي عــــــام  -١٦

) التقييم الشامل لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار ١، وهي: (٢٠١٧-٢٠١٦
تقييم وظيفة المنظمة ) ٤ة؛ (تقييم أثر منشورات المنظم) ٣( ؛م وجود المنظمة في البلدانتقيي) ٢( ؛والملكية الفكرية

  المتعلقة بوضع القواعد.
  

                                                           
  .٢٠١٣منظمة الصحة العالمية؛ : جنيف. كتّيب المنظمة عن ممارسات التقييم   ١



  EB138/44      ١٣٨/٤٤ت  م

4 

  :٢٠١٧-٢٠١٦وُيقترح إجراء التقييمات المؤسسية الجديدة التالية في الثنائية  -١٧
  تقييم مساهمة األمانة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة، والسيما من أجل تحديد

 العبر المستخلصة والتوصيات إلرشاد الدعم الذي ستقدمه األمانة في المسـتقبل بشـأن أهـداف التنميـة
  المستدامة؛

  :؛لثالثة من تقييم إصالح المنظمةالمرحلة االقيادة واإلدارة في المنظمة  
  فــي المنظمــة (اســتعراض  المؤسســيتنفيــذ سياســة التقيــيم للمنظمــة وٕاطــار العمــل لتعزيــز التقيــيم والــتعلم

  األقران لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم)؛
  الوطنيين على الصعيد الُقطري؛تقييم استخدام الموظفين المهنيين  
  تقييم برنامج أمراض المناطق المدارية المهملة، مع التركيز بصفة خاصة على خريطـة طريـق التنفيـذ

  ١الحالية بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة؛
 .٢تقييم ثالثة مكاتب ُقطرية  

  
التي ستتولى المكاتب اإلقليمية والمكاتب الُقطرية واإلدارات التابعة للمقر الرئيسي  ٣التقييمات الالمركزية

  التكليف بها أو إدارتها 
  

والتـي مـن الُمقـرر اسـتمرارها  ٢٠١٥تشمل التقييمات الُمرّحلة التي تتضـمن التقييمـات التـي بـدأت فـي عـام  -١٨
لجنـوب شـرق آسـيا فـي صـحة األمومـة فـي بـنغالديش تقييمًا لمساهمة المكتب اإلقليمي  ٢٠١٧-٢٠١٦في الثنائية 

وٕاندونيســيا وميانمــار ونيبــال وســري النكــا؛ وتقييمــًا لمســاهمة المكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا فــي تنفيــذ برنــامج 
  التمنيع الوطني في بنغالديش مع التركيز بصفة خاصة على برنامج المسؤولين الطبيين المعنيين بالترصد.

  
  :٢٠١٧-٢٠١٦لتقييمات الالمركزية الجديدة التالية في الثنائية وُيقترح إجراء ا -١٩

 تقييم الجهود الرامية إلى بناء القدرات في إقليم شرق المتوسط؛  
 تقييم العمل الذي أجراه الخبراء االستشاريون في إقليم شرق المتوسط؛  
  إقلـــيم غـــرب المحـــيط فـــي  -" إبقـــاء البلـــدان فـــي محـــور التركيـــز" -تقيـــيم برنـــامج اإلصـــالح اإلقليمـــي

  الهادئ؛
                                                           

المعـالم / خريطة طريق التنفيذ الحالية بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة مجمـوعتين رئيسـيتين مـن الغايـاتتتضمن    ١
التقييم األولي البرمجي للتنفيذ مالئم التوقيـت، وسـُيجرى  وسيكون. ٢٠٢٠واألخرى لعام  ٢٠١٥المهمة، إحداهما محددة لعام 

التوصــيات للمرحلــة التاليــة مــن / ت والثغــرات ويقــدم العبــر المستخلصــة، ويوثّــق النجاحــات والتحــديا٢٠١٦فــي مســتهل عــام 
  .التنفيذ

سيسترشـــد تقيـــيم المكاتـــب الُقطريـــة بـــالعبر المستخلصـــة مـــن التقيـــيم الجـــاري لوجـــود المنظمـــة فـــي البلـــدان واألدوات التـــي    ٢
وعلـى المسـاهمات المقدمـة إلـى البلـد النتـائج التـي حققهـا المكتـب الُقطـري، / وسوف يركز على الحصـائل. ُوضعت من خالله

وفضـًال عـن ذلـك، فـإن التقييمـات تسـتهدف تحليـل فعاليـة بـرامج ومبـادرات المنظمـة . عن طريق المدخالت العالمية واإلقليميـة
  .في البلد وتقييم مدى مالءمتها االستراتيجية للسياق الوطني

. مــرجح إضـــافة المزيــد مـــن التقييمــات خـــالل األشــهر القادمـــةُتعــد قائمـــة التقييمــات الالمركزيـــة هــذه مؤقتـــة، حيــث مـــن ال   ٣
  .وسوف ُيبّلغ عن التحديثات المستقبلية في التقارير القادمة التي ستقدم إلى األجهزة الرئاسية بشأن التقييم
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 تقييم مشروع تعزيز النظام الصحي في كمبوديا؛  
  تقيــيم المشــروع اإليضــاحي بشــأن تقــديم الخــدمات الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية والصــحة النفســية

  على صعيد المجتمعات المحلية في فييت نام؛
 الصـحة طيلـة العمـر فـي إقلـيم  تقييم تنفيذ خطط العمل اإلقليمية بشأن األمراض غير السـارية وتعزيـز

  غرب المحيط الهادئ؛
  تقييم تنفيذ خطة العمل العالمية للمنظمة من أجـل الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا فـي

  ؛ ٢٠٢٠-٢٠١٣الفترة 
 التقييم األولي آللية التنسيق العالمية التابعة للمنظمة والمعنية باألمراض غير السارية؛  
 لخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة؛استعراض اإلطار ا  
 التقييم النهائي لمشروع التحالف المعني بالشفافية بشأن األدوية؛  
 المغشوشــــة / المــــزورة/ اســــتعراض آليــــة الــــدول األعضــــاء بشــــأن المنتجــــات الطبيـــــة المتدنيـــــة النوعيـــــة

  المزيفة؛ / المغشوشة/ التوسيم
  البشرية الصحية التابع للجماعة األوروبية؛تقييم المشروع الخاص بهجرة الموارد  
 لكسمبرغ ومنظمة الصحة العالمية بشأن التغطية الصحية الشاملة؛/ تقييم شراكة االتحاد األوروبي  
 تقييم برنامج التعلم الُقطري بشأن السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية؛  
 ب في مجال أمراض المناطق المدارية المشترك االستعراض الخارجي للبرنامج الخاص للبحث والتدري

  .بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية
  

  ويرد المزيد من المعلومات عن هذه التقييمات المؤسسية والتقييمات الالمركزية في ملحق هذه الوثيقة. -٢٠
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
المجلــس مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا بــالتقرير وٕالــى الموافقــة علــى خطــة عمــل التقيــيم علــى نطــاق المنظمــة  -٢١

  .٢٠١٧-٢٠١٦المقترحة للثنائية 
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  الملحق
  
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦خطة عمل التقييم على نطاق المنظمة للثنائية 
  

الفئة في   المبرر  مجال التقييم  نوع التقييم
برنامج العمل 
العام الثاني 

  عشر
  المركزية/ التقييمات المؤسسية

الصــحة التقيـيم الشــامل لالسـتراتيجية وخطــة العمــل العـالميتين بشــأن   برمجي
  العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  ٤  الفائدة /مطلب

  ٦  الفائدة  تقييم وجود المنظمة في البلدان  مواضيعي
  ٦-٤  الفائدة /مطلب  تقييم أثر منشورات المنظمة   مواضيعي
  ٦  الفائدة  تقييم وظيفة المنظمة المتعلقة بوضع القواعد  مواضيعي

أمانــة المنظمـة فـي تحقيــق األهـداف اإلنمائيـة لأللفيــة تقيـيم مسـاهمة   أولويات القيادة
/ المتعلقــــة بالصــــحة، والســــيما مــــن أجــــل تحديــــد العبــــر المستخلصــــة

التوصــيات إلرشــاد الــدعم الــذي ســتقدمه األمانــة فــي المســتقبل بشــأن 
  أهداف التنمية المستدامة

شامل لعدة   الفائدة /األهمية
  فئات

المرحلــــة الثالثــــة مــــن تقيــــيم إصــــالح : القيــــادة واإلدارة فــــي المنظمــــة  مواضيعي
  المنظمة

    الفائدة /األهمية

تنفيـــذ سياســـة التقيـــيم للمنظمـــة وٕاطـــار العمـــل لتعزيـــز التقيـــيم والـــتعلم   مواضيعي
  في المنظمة المؤسسي

  ٦  مطلب

  ٦  الفائدة  تقييم استخدام الموظفين المهنيين الوطنيين على الصعيد الُقطري  مواضيعي
أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة، مـع التركيـز بصـفة تقييم برنامج   برمجي

خاصــة علــى خريطــة طريــق التنفيــذ الحاليــة بشــأن أمــراض المنــاطق 
  المدارية المهملة

  ١  الفائدة /األهمية

خــــــاص بمكتــــــب 
  محدد

  ٦  الفائدة  تقييم ثالثة مكاتب ُقطرية 
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الفئة في   المبرر  مجال التقييم  نوع التقييم
برنامج العمل 
العام الثاني 

  عشر
  الالمركزيةالتقييمات 

تقيـيم تنفيــذ خطـة العمــل العالميـة للمنظمــة مـن أجــل الوقايـة مــن األمــراض   برمجي
  ٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها في الفترة 

  ٢  الفائدة /مطلب

التقييم األولي آللية التنسـيق العالميـة التابعـة للمنظمـة والمعنيـة بـاألمراض   برمجي
  الساريةغير 

  ٢  الفائدة /مطلب

  ٥  الفائدة /مطلب  استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة   برمجي
  ٤  الفائدة  التقييم النهائي لمشروع التحالف المعني بالشفافية بشأن األدوية  برمجي
ــــة النوعيــــة  برمجي ــــة المتدني ـــدول األعضـــاء بشـــأن المنتجـــات الطبي ـــة ال ـــيم آلي / تقي

  المزيفة/ المغشوشة/ المغشوشة التوسيم/ المزورة
  ٤  الفائدة /مطلب

تقيـــيم المشـــروع الخـــاص بهجـــرة المـــوارد البشـــرية الصـــحية التـــابع للجماعـــة   برمجي
  األوروبية

  ٤   الفائدة

لكسـمبرغ ومنظمـة الصـحة العالميـة بشـأن  /تقييم شـراكة االتحـاد األوروبـي  برمجي
  التغطية الصحية الشاملة

  ٤  الفائدة

ـــتعلم الُقطـــري بشـــأن السياســـات واالســـتراتيجيات والخطـــط   برمجي ـــامج ال ـــيم برن تقي
  الصحية الوطنية

  ٤  الفائدة

االســــتعراض الخـــــارجي للبرنــــامج الخـــــاص للبحــــث والتـــــدريب فــــي مجـــــال   برمجي
أمراض المناطق المدارية المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمـم المتحـدة 

  ومنظمة الصحة العالميةاإلنمائي والبنك الدولي 

  ١  الفائدة /مطلب

  ٦  الفائدة  تقييم الجهود الرامية إلى بناء القدرات في إقليم شرق المتوسط  مواضيعي
  ٦  الفائدة  تقييم العمل الذي أجراه الخبراء االستشاريون في إقليم شرق المتوسط  مواضيعي
األمومـة فـي  تقييم مساهمة المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا في صحة  برمجي

  بنغالديش وٕاندونيسيا وميانمار ونيبال وسري النكا
  ٣  الفائدة

تقيـــيم مســـاهمة المكتـــب اإلقليمـــي لجنـــوب شـــرق آســـيا فـــي تنفيـــذ برنـــامج   برمجي
التمنيــع الـــوطني فـــي بـــنغالديش مـــع التركيــز بصـــفة خاصـــة علـــى برنـــامج 

  المسؤولين الطبيين المعنيين بالترصد

  ١  الفائدة

إبقـاء " -تقييم برنامج اإلصالح اإلقليمـي فـي إقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ   مواضيعي
  " البلدان في محور التركيز

  ٦  الفائدة

  ٤  الفائدة  تقييم مشروع تعزيز النظام الصحي في كمبوديا  برمجي
تقييم المشروع اإليضاحي بشـأن تقـديم الخـدمات الخاصـة بـاألمراض غيـر   برمجي

  صعيد المجتمعات المحلية في فييت نام السارية والصحة النفسية على
  ٢  الفائدة

تقيــيم تنفيــذ خطــط العمــل اإلقليميــة بشــأن األمــراض غيــر الســارية وتعزيــز   برمجي
  الصحة طيلة العمر في إقليم غرب المحيط الهادئ

  ٣-٢  الفائدة

  
=     =     =  


